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Laarne, 22 oktober 2016 
Jaargang 15 : Nummer 2 

Souper Hierbij hebben wij het genoegen u en uw familie uit te nodigen op ons jaarlijks souper dat 
doorgaat op zaterdag 19 november 2016. 
 

Wij verwachten jullie om 19h15 in Feestzaal “Dorp 49” Dorp 49 te 9270 KALKEN, waar wij het 
volgende programma hebben voorzien: 
 
 

Receptie met warme en koude hapjes 
 

Knolseldercrème afgewerkt met gerookte kip 
 

Gestoomd kabeljauwhaasje, aardappelpuree met pastinaak, witte wijnsaus met Zeebrugse garnalen,  
julienne van prei 

 
Kalfssteak met pommes duchesses, gratin van bloemkool, asperges, oesterzwammen en infusie van rode port 

 

Dessertbord Dorp 49  
 

Koffie met zoetigheden 
 

(Aangepaste wijnen en waters inbegrepen) 
 

Dranken na de maaltijd inbegrepen tot 04.00 uur 
 

Tombola 
Uitreiking en huldiging van onze sportieve laureaten. 

Muzikale omkadering met discobar. 
 
 
 
De prijs voor dit alles bedraagt € 80,00 voor de niet-leden. Voor de leden van Pedaal vragen wij 
een deelname in de kosten van € 15,00 : d.i. het forfaitair bedrag dat aangerekend wordt voor de 
consumpties na de maaltijd. 
 
De inschrijving voor het souper gebeurt in het lokaal, op zondag 6 november vanaf 11h00. Indien 
die dag niet vrij, gelieve ons telefonisch of per mail te verwittigen van jullie deelname. 
 
Zoals de vorige jaren zullen jullie ook een plaats kunnen reserveren, zodat zoveel mogelijk kan 
rekening gehouden worden met jullie wensen bij de tafelschikking. 
 
 
Wij hopen jullie, zoals elk jaar, talrijk te mogen verwelkomen !. 
 
 

 
Nieuwe kledij 
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Het seizoen is nog maar net achter de rug of we werpen al een blik op volgend jaar. 
Voor het nieuwe seizoen 2017 krijgen we van onze sponsors een nieuwe koerstrui. 
Graag hadden we van jullie op zondag 6 november dan ook vernomen of er eventuele 
aanpassingen van de maten moet doorgegeven worden.  
Indien we niks vernemen gaan we er van uit dat u dezelfde maat van koerstrui wenst te 
behouden. Deze kan na bestelling niet meer omgeruild worden. 
 
U kan dan op hetzelfde tijdstip ook een formulier invullen indien u nog bijkomende 
kledingstukken met de logo’s van onze sponsors wil bijbestellen. 
 
 

Pedaal in Delirium Tremens 

Op vrijdag 2 december hebben we nog eens de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de 
brouwerij “Huyghe” te Melle. We worden verwacht omstreeks 19.00 uur.  
 
Bij droog weer zullen we per fiets vetrekken aan het lokaal omstreeks 18.30 uur.  
 
Wie een Delirium Tremens en andere leuken bieren wil proeven, kan zijn naam opgeven aan 
iemand van het bestuur. De kosten bedragen 10,00 EUR. 
 
 
Gelieve daarvoor eveneens op voorhand in te schrijven, uiterlijk tegen 20 november.  
 
 
Sportieve groeten, 
Het bestuur 
 


